
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Gestão de Projetos – Edição 2019, ofertado pelo Departamento de 

Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenador da edição 2019: Profa. Istefani Carísio (istefani@producao.ufrgs.br) 

Coordenadora substituta: Profa. Carla ten Caten (tencaten@producao.ufrgs.br) 
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O curso de Especialização em Gestão de Projetos está organizado de forma a atender às 

diretrizes universitárias oferecendo uma formação complementar baseada em 

experiências de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvida ao longo de mais de 20 anos 

de experiência no mercado local e nacional. A iniciativa contribui com a relação 

bidirecional entre a Universidade e a sociedade está sendo realizada com o apoio do 

Project Management Institute (PMI) - Seção Rio Grande do Sul, reconhecido como 

entidade de renome internacional na área de Gestão de Projetos. 

 

Este curso é voltado para profissionais com curso superior em qualquer área de formação. 

 

O curso tem carga horária de 420 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 03 primeiros semestres às quartas-feiras, das 19h às 22h30min, e 

às sextas-feiras, das 14h às 22h. O último semestre é dedicado à produção da 

monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao


 

A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


 

Gerenciamento Ágil e Projetos: Gestão de negócios 1.0, 2.0 e 3.0; distinguir a 

importância da gestão de projetos para subsistência de negócios; conceitos básicos de 

gerenciamento de projetos, papel do gestor, valor do projeto para o negócio, distinção 

entre métodos tradicionais, ágeis e híbridos; prover uma experiência real de 

gerenciamento de projetos, empregando ferramentas de gestão ágil de projetos 

tradicionais; experimentar a troca de informações, gerando motivação e 

comprometimento da equipe durante o projeto; coleta de dados reais e geração de 

informações úteis ao desenho do negócio; noções de Pitch e defesa do projeto frente a 

uma banca de avaliadores. 

Gerenciamento de Benefícios: Atividades para gerenciar a obtenção dos benefícios 

esperados durante todo o ciclo de vida do projeto; conexão entre o gerenciamento de 

projetos e o atingimento dos objetivos estratégicos da organização. 

Gerenciamento de Projetos Organizacional e Escritório de Gerenciamento de Projetos - 

OPM/PMO: Elementos essenciais para implementação da Gestão Organizacional de 

Projetos (OPM); customização e implementação dos processos chaves; Escritório de 

Projetos (PMO) e Escritório de Projetos Estratégico (PMOE); identificação de expectativas 

das partes (stakeholders) no Escritório de Projetos e mapeamento dos serviços a serem 

implantados para atender estas expectativas; identificação de indicadores (KPIs) e 

maturidade de PMOs; ferramentas de apoio para implantação e operação de PMOs. 

Desempenho e Valor / Projeto Seis Sigma: Essa disciplina aborda técnicas de controle 

estatístico de processos, que são aplicadas amplamente em gestão de projetos. As 

técnicas para elaboração e interpretação de cartas de processo abordadas na disciplina 

também são úteis para avaliar a estabilidade e capacidade de processos, auxiliando a 

verificar se os mesmos estão aptos a implantação de práticas e princípios. 

Workshop 1 - Análise de Maturidade em Organizações: Análise de maturidade; trabalho 

em equipe; modelos de maturidade; maturidade em Gerenciamento de Projetos; OPM3. 

Análise da Viabilidade de Projetos e Gerenciamento de Portfólio: Análise da viabilidade 

de projetos; montagem de fluxo de caixa de projetos; avaliação de fluxos de caixa pelos 

métodos do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback; 

métodos e ferramentas para a gestão de portfólio de projetos e seus componentes na 

organização; as diversas ferramentas de seleção e priorização de projetos; decisão de 

iniciar ou não um projeto (Go / No Go); monitoramento de valor estratégico. 

Negociação e Contratos: Gerenciamento de Aquisição em Projetos e Negociação na 

prestação de serviços; planejamento e gerenciamento e acompanhamento de aquisições 

em projetos: relacionamento com cliente e demais stakeholders, compreensão de suas 

necessidades, estruturação do escopo de aquisição do projeto em situações de certeza e 

incerteza, tipos de contrato em caso de projetos tradicionais e ágeis; aspectos de 

confidencialidade, parceria e patentes, focado em projetos de inovação; modelos de 

planejamento e controle de aquisição em projetos. 



 

Análise e Gerenciamento de Riscos em Projetos: Breve contextualização sobre métodos 

de avaliação econômica de projetos de investimentos; conceitos fundamentais sobre risco 

e incerteza; mapeamento e identificação de riscos; análise de riscos com abordagens 

qualitativa (matriz probabilidade e impacto) e quantitativa dos riscos (análise de 

sensibilidade, análise de cenários, Simulação de Monte Carlo e árvore de decisão); 

principais modelos de gestão de riscos. 

Workshop 2 – Como Fazer um Business Case?: Conceitos fundamentais; análise técnica; 

mapeamento de processos; as is; análise do as is; to be; conceitos básicos de análise 

econômica. 

Gerenciamento do Escopo e Qualidade: Conceitos fundamentais sobre o gerenciamento 

do escopo; métodos e técnicas de coleta de requisitos; definição e decomposição do 

escopo para geração da EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e dicionário da EAP; 

desenvolvimento do plano, validação e controle de escopo; conceitos e métodos de 

planejamento, controle e garantia da qualidade aplicados a projetos; desenvolvimento de 

plano da qualidade adequado ao atendimento dos requisitos das partes interessadas, com 

ênfase no produto/serviço e na qualidade da gestão do projeto. 

Gerenciamento de Stakeholders: Processo de identificação das partes interessadas e 

mapeamento de expectativas; planejamento do gerenciamento das partes interessadas; 

gerenciamento do engajamento das partes interessadas de forma que estas contribuam 

para o projeto; controle do engajamento das partes interessadas do projeto; gestão das 

expectativas com ênfase em projetos complexos (envolvendo muitos stakeholders, meios, 

modelos e instrumentos); distribuição e difusão de informações; vias/canais de 

comunicação; gerenciamento e controle das comunicações do Projeto. 

Gerenciamento do Cronograma e Orçamento: Fatores que influenciam a qualidade das 

estimativas, diretrizes para estimar tempo, ferramentas aplicáveis, estimativas top down 

e bottom up, uso de bancos de dados para estimar, PERT, COM e caminho crítico, curvas 

de aprendizagem para estimativas; planejamento da Gestão do Cronograma e do 

Orçamento; estimativa de recursos, custos e duração das atividades; gestão das linhas de 

base de tempo e custo; desenvolvimento do cronograma com uso de ferramentas 

computacionais; formas de controle de cronograma. 

Como Monitorar o Avanço do Projeto e Comunicar Progresso – uma Visão da Teoria das 

Restrições: Visão geral dos conceitos envolvidos na Teoria das Restrições; diferentes 

facetas e aplicações da TOC; discute as abordagens da TOC para gestão de projetos e 

para identificação e solução de problemas; implicações da TOC em projetos de diferentes 

complexidades e em situações multiprojeto. 

Workshop 3 – Exercitando o Gerenciamento de Projetos - Ênfase em Custos: 

Gerenciamento de custos; custeio e projetos; orçamentação no planejamento e controle 

do projeto. 

Pesquisa e TCC: Definição de pesquisa; apresentação de métodos de pesquisa; 

desdobramento das fases da investigação: planejamento, execução e publicação; 



 

introdução às bases de dados e busca de artigos científicos; apresentação dos formatos 

de publicação do trabalho investigativo. 

Gerenciamento e Liderança: Desenvolvimento do Plano de Recursos Humanos para o 

Projeto; mobilização e desmobilização da equipe do projeto; desenvolvimento da equipe 

do projeto, identificação de necessidades e formas de avaliação dos esforços de 

desenvolvimento; gerenciamento da equipe do projeto, formas de manter, motivar e 

remunerar a equipe; abordagem sobre a Liderança e Administração de Equipes; perfil, 

habilidades e competências essenciais da Liderança focada em resultados, liderança para 

inovação; tipos de liderança e seus impactos; perfis pessoais e liderança situacional; 

processo de feedback como ferramenta de aprendizagem e crescimento; inovação e 

mudança organizacional; negociação e gestão de conflitos em projetos; processos de 

mentoring e coaching; equipes de projetos tradicionais e equipes ágeis  e de projetos 

inovadores. 

Workshop 4 – Tecnologias Digitais na Prática: Conceito e fundamentos de Negócios 

Digitais; Visão Geral de Tecnologias de Negócios Digitais; tomada de decisão sobre 

adoção de ferramentas digitais; alternativas para gestão tradicional e ágil de projetos; 

maturidade em gestão e adoção de ferramentas digitais. 

Workshop 5 – Gerenciamento da Complexidade e Mudança: Conceitos fundamentais de 

Gerenciamento da Complexidade; teoria da complexidade e a dinâmica dos sistemas 

organizacionais; tipos de pensamento: linear, sistêmico e complexo; diagnóstico da 

complexidade; gestão do imprevisto, do inesperado, do complicado, natureza da 

complexidade, a ambiguidade em projetos; métodos qualitativos e quantitativos para o 

gerenciamento da complexidade em projetos; conceitos fundamentais da Gestão de 

Mudanças Organizacionais; modelos e aplicação de gestão de mudanças organizacionais; 

solicitações de mudanças em projetos x mudanças organizacionais; projetos x mudanças 

x sustentabilidade; projetos como agentes de mudanças. 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 

 

 



 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Gestão de Projetos está condicionado a fatores 

como desempenho do candidato em cursos anteriores (de Graduação ou Pós-Graduação), 

currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida e motivação. As características 

listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação dos candidatos, não compondo 

pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção, 

Administração e afins); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 

 

 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 
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INSCRIÇÕES PRORROGADO ATÉ 21/04/2019 

ENTREVISTAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

MATRÍCULAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO Previsto para março de 2019 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO Junho de 2020 

PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO 

DA MONOGRAFIA 
Dezembro de 2020 

 

O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 

 

 



 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 Email: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 Email: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 Email: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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